Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0647/08

Categorie

Jucării

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Păpui din RAG

Marcă

PLUCHE FRIENDS

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

1)

Numărul
lotului/cod de
bare (*)

8712051004976, Articol nr.: 05.13.035, 2) Barcode: 8712051017662, Articol nr.: 05.13.025, 3) Barcode:
8712051017624, nr. articol: 05.13,021 EUR.

Categorie portal
OCDE

Descriere (*)

1) 2 pentru păpui (vândute în mod individual): Unul cu păr brun, cap galben, picioare de portocale, cămaă
de culoare portocalie, cu nuane de rou i alb cu dungi albe i galben, brodate cu un elicopter rou. Unul
cu păr rou/portocaliu, capac verde, picioare galbene, cămaă verde, albastru i alb cu dungi albe, cu dungi
albastre brodate cu o navă roie. 2) Rg doll cu păr brun, cu capac galben, picioare de portocale, tricou
portocaliu i galben dungareles brodate cu un elicopter rou. 3) 3 pentru păpui (vândute în mod
individual): Unul cu păr brun, cu capac galben i verde, cu încălăminte galbenă, pantaloni de culoare
portocalie, cu cămaă de culoare verde i galben cu broasca brodată (eantion de parte
1-2008/01047-000). Una cu păr rou/portocaliu, cap de culoare violetă i portocalie, încălăminte de
culoare portocalie, pantaloni de culoare verde, violetă i portocalie, cu bluză brodată (eantion de parte
1-2008/01047-002). Unul cu păr brun deschis, capac roz i verde, pantofi verde, pantaloni purpurie, roz i
verde tricou cu ursule brodate (eantion parial 1-2008/01047-003).

ara de origine

Necunoscut

Alertă transmisă
de

Germania

Tip de risc

Risc chimic

Risc (*)

Aceste produse prezintă un risc chimic deoarece: — „părul” din rag păpuă a fost produs cu ajutorul unor
colorani azoici care, prin divizarea uneia sau mai multor azoggrupurilor, pot constitui una dintre aminele
cancerigene; 1) În firele textile de culoare brună i roie/portocalie utilizate pentru părul de păpui, au fost
găsite 1200 i 830 mg/kg de 4-aminoazobenzol; 2) În părul brun folosit pentru păr, 1 100 mg/kg de
4-aminoazobenzol au fost găsite; 3. au fost găsite fire textile de culoare maro, rou/portocaliu i maro
deschis, utilizate pentru păr pentru păpui, 1 400 mg/kg, 1 200 mg/kg i 140 mg/kg de
4-aminoazobenzol. În temeiul Directiva 76/769/CEE privind restriciile chimice sunt interzise coloranii
azoici.

Măsurile
adoptate de ara
care a emis
notificarea (*)

Retragerea voluntară de pe piaă.
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(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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